REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
Sorteio de Verão
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 01.011670/2021
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: QUEMAIS COMUNICAO DE IDEIAS LTDA
Endereço: OLAVO BILAC Número: 28 Complemento: SALA 801 Bairro: CENTRO Município: RIO DE JANEIRO
UF: RJ CEP:20041-010
CNPJ/MF nº: 07.600.371/0001-53
1.2 - Aderentes:
Razão Social:CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAISEndereço: URUCUIA
Número: 48 Bairro: FLORESTA Município: BELO HORIZONTE UF: MG CEP:30150-060
CNPJ/MF nº:17.203.837/0001-30 Razão Social:EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.Endereço: PIAUI
Número: 241 Bairro: CENTRO Município: LONDRINA UF: PR CEP:86010-909
CNPJ/MF nº:77.338.424/0001-95 Razão Social:OQUEI TELECOM LTDAEndereço: ANTONIO GONCALVES DA
SILVA Número: 830 Complemento: SALA 04 E SOBRELOJA Bairro: CENTRO Município: JOSE BONIFACIO UF:
SP CEP:15200-000
CNPJ/MF nº:05.912.502/0001-02 Razão Social:AVAP - ASSOCIACAO DE VANTAGENS AS PESSOASEndereço:
TOMAZ GONZAGA Número: 116 Complemento: SALA: 101; Bairro: INCONFIDENTES Município: CONTAGEM UF:
MG CEP:32260-150
CNPJ/MF nº:08.454.614/0001-55 Razão Social:SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDAEndereço:
FUNDADOR JOAO JUSTINO DA SILVA Número: 383 Bairro: CENTRO Município: PIRAJUI UF: SP CEP:16600039
CNPJ/MF nº:28.325.999/0001-68 Razão Social:ASSOCIACAO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DE
ORGANIZACAO E PRODUTIVIDADEEndereço: JOSE MARIA PINTO ZILLI Número: 119 Complemento: APT: 12
BLOCO D; Bairro: JARDIM DAS PALMAS Município: SAO PAULO UF: SP CEP:05749-300
CNPJ/MF nº:20.909.267/0001-03 Razão Social:W1 GROUP BRASIL CORRETORA DE SEGUROS
LTDAEndereço: FIDENCIO RAMOS Número: 100 Complemento: ANDAR 4 Bairro: VILA OLIMPIA Município: SAO
PAULO UF: SP CEP:04551-010
CNPJ/MF nº:11.958.007/0001-37 Razão Social:2MORROW SPORTS GESTAO ESPORTIVA LTDAEndereço:
PORTUGAL Número: 1045 Complemento: SALA 11 Bairro: JARDIM SAO LUIZ Município: RIBEIRAO PRETO UF:
SP CEP:14020-380
CNPJ/MF nº:20.361.356/0001-68 Razão Social:SOCIALL NEGOCIOS DIGITAIS LTDAEndereço: DOS
ANDRADAS Número: 239 Bairro: CENTRO Município: SAO LOURENCO UF: MG CEP:37470-000
CNPJ/MF nº:30.987.115/0001-82 Razão Social:PROVALE TELECOM EIRELIEndereço: JUSCELINO
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA Número: 580 Complemento: SALA 01 Bairro: CAMPO DO GALVAO Município:
GUARATINGUETA UF: SP CEP:12505-300
CNPJ/MF nº:33.735.743/0001-69 Razão Social:CENTER EDUCACIONAL LTDAEndereço: PREFEITO CHAGAS
Número: 539 Bairro: CENTRO Município: POCOS DE CALDAS UF: MG CEP:37701-010
CNPJ/MF nº:31.405.199/0001-61 Razão Social:MAVE SERVICOS LTDAEndereço: ALCINDO CACELA Número:
2351 Complemento: EDIF SUNSET PLAZA
SALA 301 Bairro: CREMACAO Município: BELEM UF: PA
CEP:66040-273
CNPJ/MF nº:13.657.306/0001-67 Razão Social:CREMER S.A.Endereço: IGUACU Número: 291 Bairro: ITOUPAVA
SECA Município: BLUMENAU UF: SC CEP:89030-030
CNPJ/MF nº:82.641.325/0001-18 Razão Social:ARIN ADMINISTRADORA DE VENDAS E REPRESENTACAO
LTDAEndereço: DOUTOR BETTENCOURT RODRIGUES Número: 88 Complemento: CONJ 703 Bairro: SE
Município: SAO PAULO UF: SP CEP:01017-010
CNPJ/MF nº:15.091.536/0001-37 Razão Social:O2 BUSINESS PARTNERS GESTAO EMPRESARIAL
LTDAEndereço: JOAQUIM EUGENIO DE LIMA Número: 598 Complemento: CONJ 61 A Bairro: JARDIM
PAULISTA Município: SAO PAULO UF: SP CEP:01403-000
CNPJ/MF nº:34.053.404/0001-65 Razão Social:NB SPORTS SERVICOS ESPORTIVOS LTDAEndereço:
JOAQUIM EUGENIO DE LIMA Número: 1213 Complemento: APT 64 Bairro: JARDIM PAULISTA Município: SAO
PAULO UF: SP CEP:01403-003
CNPJ/MF nº:37.452.155/0001-79 Razão Social:SINDICATO DOS TRABALHADORES DA JUSTICA DO
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TRABALHO DA 11 REGIAO E JUSTICA FEDERAL DO AMAZONASEndereço: VISCONDE DE PORTO ALEGRE
Número: 1012 Bairro: PRACA 14 DE JANEIRO Município: MANAUS UF: AM CEP:69020-130
CNPJ/MF nº:34.489.526/0001-07 Razão Social:CARTAO DESCONTOS BRASIL - INCORPORACAO DE
BENEFICIOS - EIRELIEndereço: VAN LERBERGUE Número: 6378 Complemento: QUADRA15
LOTE 3
A
LOJA 25 Bairro: JARDIM ATLANTICO CENTRAL (ITAIPUACU) Município: MARICA UF: RJ
CEP:24934-270
CNPJ/MF nº:34.766.621/0001-00 Razão Social:FELIZ BENEFICIOS E VANTAGENS LTDA.Endereço: BARAO DO
SERRO AZUL Número: 198 Complemento: ANDAR 5 Bairro: CENTRO Município: CURITIBA UF: PR CEP:80020180
CNPJ/MF nº:21.020.277/0001-56 Razão Social:UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.Endereço: MINISTRO ROCHA
AZEVEDO Número: 346 Complemento: ANDAR: 4; Bairro: CERQUEIRA CESAR Município: SAO PAULO UF: SP
CEP:01410-000
CNPJ/MF nº:10.414.182/0001-09 Razão Social:GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE
(GACC/SE)Endereço: DES MAYNARD Número: 654 Bairro: CIRURGIA Município: ARACAJU UF: SE CEP:49055210
CNPJ/MF nº:03.628.747/0001-87 Razão Social:FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIROEndereço: MARQUES DE ABRANTES Número: 99 Complemento: AND 4 E
AND 11 Bairro: FLAMENGO Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP:22230-060
CNPJ/MF nº:42.591.099/0001-93 Razão Social:MAXLINE - CLUBE DE BENEFICIOSEndereço: RIO BEBERIBE
Número: 30 Bairro: EMAUS Município: PARNAMIRIM UF: RN CEP:59149-240
CNPJ/MF nº:31.256.379/0001-29 Razão Social:PROPHYLAXIS VACINAS LTDAEndereço: DAS AMERICAS
Número: 00500 Complemento: BLC 2 LOJ 114 Bairro: BARRA DA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
CEP:22640-100
CNPJ/MF nº:05.329.440/0001-00 Razão Social:VALEBRAVO EDITORIAL LTDAEndereço: CASSIANO RICARDO
Número: 401 Complemento: SALA 508-B Bairro: JARDIM ALVORADA Município: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:
SP CEP:12240-540
CNPJ/MF nº:11.412.985/0001-89
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Sorteio
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
23/02/2021 a 22/03/2021
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
23/02/2021 a 18/03/2021
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Esta é uma Promoção realizada pela empresa Quemais Comunicação de Ideias, CNPJ: 07.600.371/0001-53, com
sede na Praça Olavo Bilac, nº 28, sala 801, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Poderão participar da Promoção exclusivamente associados, clientes e colaboradores das empresas aderentes (
“Participantes”), residentes e domiciliados no território brasileiro, a partir de 18 anos completos,
A Promoção abrange todo o território brasileiro, nas plataformas e programas de benefícios geridos pela Empresa
Mandatária, listados nesta
Promoção como empresas aderentes e esta ocorrerá no período compreendido entre os dias 23/02/2021 e
22/03/2021 (“Período da Promoção”).
Com a finalidade de serem contemplados com Vouchers Eletrônicos para o e-commerce Giuliana Flores com o
valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Para participar da promoção o Participante deverá se cadastrar na área destinada a Promoção em uma das
plataformas eletrônicas dos clubes de benefícios das empresas Aderentes dentro do Período da Promoção:
https://clube.conveniosocial.com.br/
https://clube.semprecomigo.com.br/
http://clube.prophylaxis.com.br/
https://afpesp.arinbeneficios.com.br/
http://anpop.redeparcerias.com/
https://clubedevantagens.segurosunimed.com.br/
https://clubedevantagens.unimedodonto.com.br/
https://platinum.w1club.com.br/
http://gold.w1club.com.br/
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https://beneficios.crfmg.org.br/
https://sitraam.redeparcerias.com/
https://souverdao.com/
https://cartaomuitofeliz.redeparcerias.com/
https://clubeibenbrasil.redeparcerias.com/
https://vantagens.spacenetwork.com.br/
https://vantagens.sapucainet.com.br/
https://clube.trixnet.com.br/
https://clube.voxconexao.com.br/
clubedevantagens.eteccnet.com.br
clube.vivatelecom.com.br
beneficio.gigabytemultimidia.com.br
vantagens.nmultifibra.com.br
https://clube.flylink.com.br
https://clube.oquei.com.br/
https://gaccse.redeparcerias.com/
https://clube.ovale.com.br/
https://clubedevantagens.mafranaticos.com.br/
https://clubedevantagens.aonet.com.br/
https://clube.folhadelondrina.com.br/
https://descontos.amigoz.com.br/
https://clube.provale.com.br/
http://clube.avap.com.br/
https://www.maveclub.com.br/
https://clube.ojogojusto.com.br/
http://fecomerciorj.redeparcerias.com/
Preenchendo as lacunas como seguem abaixo:
– * Nome completo
– * CPF
– * Clube de Vantagens Participante
– * E-mail
– * Telefone
– * Li e concordo com os Termos do Regulamento
Ao concluir o seu cadastro, o Participante estará automaticamente participando da Promoção, uma vez que lhe
será atribuído 1 (um) número de ordem e série, com o qual concorrerá a prêmios com base na Extração da Loteria
Federal (“Número da Sorte”) sendo o mesmo apresentado no mesmo instante da inscrição, e também enviado para
o endereço e-mail cadastrado no momento da inscrição.
Obs.: Será permitido apenas 01(um) único cadastramento e 1 (um) único número de ordem e série por CPF. Uma
vez finalizado o cadastro, não será permitido alteração do mesmo. A empresa mandatária não se responsabiliza
por possíveis erros no preenchimento do cadastro por parte do participante.
Cada Número da Sorte será composto por uma sequência de 5 (cinco) algarismos “XX.XXX” e este é
personalíssimo e intransferível, sendo que a atribuição dos Números da Sorte ocorrerá na sequência da conclusão
das transações computadas pela Mandatária.
Caso todos os Números da Sorte sejam distribuídos antes da data prevista para o término da Promoção, a mesma
será considerado encerrada, permanecendo inalterada a data do sorteio.
Neste caso, poderão participar do sorteio somente os Participantes que tiverem recebido Números da Sorte dentro
do Período de Participação desta Promoção.
7 - QUANTIDADE DE SÉRIES:
1
8 - QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 22/03/2021 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 23/02/2021 11:00 a 18/03/2021 15:00
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 20/03/2021
NUMERAÇÃO DA(S) SÉRIE(S):
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Praça Olavo Bilac NÚMERO: 28 COMPLEMENTO: 801 BAIRRO: Centro
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MUNICÍPIO: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 20041-010
LOCAL DA APURAÇÃO: Sede Mandatária
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

15

Voucher de R$ 200,00 (duzentos
reais) no e-commerce Giuliana Flores

200,00

3.000,00

0

0

1

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

15

3.000,00

11 - FORMA DE APURAÇÃO:
Regra de Formação dos Elementos Sorteáveis SÉRIE ÚNICA: Será emitida a série de número 0, composta por 100000
números. ELEMENTO SORTEÁVEL: Serão gerados 100000 Elementos sorteáveis de 0 a 99.999 por série; NÚMERO DA
SORTE: Será formado por 6 números, sendo que o primeiro número corresponde à série e os 5 últimos números ao
ELEMENTO SORTEÁVEL, conforme exemplo abaixo: Exemplo: 1/12.345 = 1(série); 12.345(elemento sorteável). Data do
Sorteio da Loteria Federal: Caso a Extração da Loteria Federal não venha a ocorrer na data prevista, por qualquer motivo, será
considerada para efeitos de apuração do resultado desta Promoção, a data da Extração da Loteria Federal subsequente. Regra
de Apuração do elemento sorteável: A definição do elemento sorteável se dará a partir dos prêmios da Extração da Loteria
Federal, lidos de cima para baixo, por meio da combinação das unidades simples do primeiro ao quinto prêmio; Número da
sorte contemplado: Série apurada seguida do elemento sorteável apurado. Regra de Apuração dos Contemplados: (por
Apuração) Para determinação do primeiro participante contemplado, este deve possuir o “Número da sorte” que coincide
exatamente com o “Número da Sorte contemplado” e atender aos critérios de participação. Os demais contemplados serão
determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte” não pode ser contemplado mais
de uma vez na mesma apuração;
Aproximação: No caso de não ter sido distribuído o “Número da sorte” apurado ou não atenda aos critérios de participação, a
determinação do primeiro participante contemplado será o “Elemento sorteável” imediatamente superior, dentro da mesma série,
ou, na falta deste, o imediatamente inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento sorteável”
distribuído mais próximo ao apurado com base no resultado da loteria federal. No caso de se alcançar o número sequencial
inicial ou final, buscar-se-á apenas os imediatamente superiores e inferiores, respectivamente.
Os demais contemplados serão determinados pelos “Elementos sorteáveis” imediatamente posteriores. Um “Número da Sorte”
não pode ser contemplado mais de uma vez na mesma apuração. Caso não tenha sido distribuído nenhum elemento sorteável
na série apurada, o valor correspondente ao prêmio será recolhido, pela empresa Promotora, ao Tesouro Nacional, como renda
da União, na forma da Lei. Distribuição dos elementos sorteáveis: A geração e distribuição dos elementos sorteáveis devem
ser feitas de forma aleatória.
12 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Toda e qualquer participação realizada que não preencher as condições estabelecidas neste Regulamento não será
considerada válida para os efeitos desta Promoção, podendo o participante ser desclassificado da Promoção, a único e
exclusivo critério da MANDATÁRIA.
Todos os Participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, sendo sumariamente desclassificados
os Participantes que não preencherem os requisitos de participação, incluindo idade mínima, que descumprirem quaisquer
regras desse Regulamento, que efetuarem o procedimento de cadastro com dados falsos ou agirem em qualquer etapa da
Promoção com falta de decoro, falta de urbanidade, ou, ainda, cometerem qualquer tipo de suspeita de fraude, incluindo, mas
sem limitação a, criação de benefício e utilização de ferramentas automatizadas com o intuito de alterar os resultados da
Promoção, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.
Se qualquer das informações fornecidas por algum Participante contemplado estiver incorreta, imprecisa ou incompleta,
impossibilitando ou prejudicando, por qualquer razão, a entrega do prêmio, o Participante perderá o seu direito ao prêmio e será
desclassificado.
Caso a Mandatária, após devida comprovação, não consiga mais entrar em contato com o participante pelos meios informados
no momento do cadastro, após um prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do contato com o Participante, caducará o
direito do respectivo titular e o valor do prêmio será recolhido à União como prêmio prescrito.
Qualquer Participante que tente fraudar ou interferir no sistema utilizado na Promoção, para, de qualquer forma, ganhar ou
tentar ganhar os prêmios oferecidos, será desclassificado da Promoção. Qualquer declaração falsa de um Participante
provocará sua desclassificação da Promoção sem qualquer responsabilidade da Promotora. Quando ocorrer a desclassificação
de um Participante pelos motivos acima indicados, a Promotora utilizará os critérios deste Regulamento para identificar um novo
Participante, desde que apto a receber a premiação.
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13 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A divulgação do resultado desta Promoção, assim como os nomes e números da sorte dos ganhadores, dar-se-á pela internet
no site da Promoção (https://www.redeparcerias.com/sorteiodeverao) e estarão no ar por 90 (noventa) dias a partir do dia
22/03/2021. Podendo haver veiculação em redes sociais, mídia online, materiais de ponto de venda e mídia impressa.
Os Participantes contemplados serão acionados pela Mandatária, através de e-mail e/ou número de telefone informados no
cadastro e terão seus dados de identificação devidamente confirmados e formalizados através de e-mail em até 10 (dez) dias
úteis.
14 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O prêmio será entregue, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da
apuração, de acordo com o artigo 5º do Decreto nº 70.951/72.
Os vouchers ofertados serão transmitidos via e-mail aos Participantes contemplados. No ato da comunicação ou recebimento do
prêmio, os Participantes contemplado deverão assinar o recibo de entrega do respectivo prêmio; os quais constituirão prova de
entrega do prêmio, e serão mantidos sob guarda, pelo prazo de 03 (três) anos, após o término da Promoção.
A responsabilidade da Promotora perante o participante contemplado encerra-se no momento da entrega do prêmio e a
assinatura do recibo
A Mandatária não se responsabiliza por informações incorretas, ainda que oriundas de erros de digitação, que prejudiquem ou
impossibilitem a entrega dos Prêmios aos vencedores. Caso os dados pessoais estejam incorretos, o participante ou
estabelecimento será automaticamente desclassificado.
Caso os Prêmios não sejam reclamados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da divulgação dos resultados,
caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido pela Promotora ao Tesouro Nacional, como
renda da União, em até 10 (dez) dias passados da data do término do prazo prescricional.
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
Em momento algum, poderá a MANDATÁRIA ser responsabilizadas por cadastros perdidos, atrasados, enviados erroneamente,
incompletos, incorretos, inválidos, imprecisos ou, ainda, na falta de energia elétrica, sem exclusão das demais situações
decorrentes de caso fortuito ou força maior.
A MANDATÁRIA não será responsável por problemas dos quais não detenham qualquer controle, tais como falhas ou qualquer
impedimento do Participante em se conectar a internet, não garantindo o acesso ininterrupto, oscilações, interrupções e falhas
de transmissão dos serviços de internet, congestionamento na internet, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por
terceiros (hackers).
É terminantemente proibida à utilização de sistemas, softwares e outras ferramentas ou métodos automáticos, repetitivos ou
programados que criem condições de cadastramento, compra, navegação ou participação, considerada como prática irregular,
desleal ou que atente contra os objetivos desta Promoção, caso em que, quando comprovado, haverá a exclusão imediata do
participante da Promoção.
O participante ganhador autoriza, desde já, como consequência da conquista do seu prêmio e em caráter irrevogável e
irretratável a utilização, pela MANDATÁRIA, de seus nomes, imagens e sons de voz em qualquer um dos meios escolhidos para
divulgação desta campanha pelo período de 01 (um) ano, a partir da data do último sorteio. O Participante autoriza a utilização
de seu endereço físico, eletrônico, telefone e demais dados informados no ato da inscrição na Promoção com o propósito
exclusivo de formação de cadastro, reforço de mídia publicitária e divulgação do evento em referência, desde que não fira o
Código de Defesa do Consumidor, sem nenhum ônus para a MANDATÁRIA, sendo que, no entanto, de acordo com o que
dispõe o artigo 11 da Portaria MF nº 41/2008, a empresa é expressamente vedada de comercializar ou ceder, ainda que a título
gratuito, os dados coletados nesta Promoção.
O regulamento desta promoção será disponibilizado no https://www.redeparcerias.com/sorteiodeverao. A
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participação na Promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os seus termos e condições e serve como declaração
de que o ganhador não tem qualquer embaraço fiscal, legal ou outro que o impeça de receber o prêmio distribuído.
A Promotora não se responsabilizará por eventuais prejuízos que os Participantes possam ter, oriundos de situações que
estejam fora de seu controle. A Promoção poderá ser interrompida e/ou cancelada por motivo de força maior. O Regulamento
poderá ser alterado a qualquer tempo, bem como os Prêmios poderão ser substituídos, após autorização da Secap/ME,
mediante comunicação pública de tais mudanças no site <https://www.redeparcerias.com/sorteiodoverao>. perguntas,
reclamações e comentários sobre o Regulamento ou sobre a Promoção poderão ser dirigidos ao e-mail
<campanhas@redeparcerias.com>.
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da promoção deverão ser preliminarmente
dirimidas pela Mandatária.
A participação nesta Promoção implica conhecimento e aceitação integral deste regulamento e quaisquer dúvidas, divergências
ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela comissão
organizadora da Mandatário, responsável por esta Promoção.
A empresa deverá encaminhar à Secap/ME a Lista de Participantes, contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o
término de cada período de participação e antes da extração da Loteria.
16 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;
Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;
É vedada a apuração por meio eletrônico;
Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados
Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;
Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;
A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;
Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;
A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;
O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;
Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.
Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB.
A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.
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Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 12/02/2021 às 18:43, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador UBI.TGP.CKS
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